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Художникът Огнян Кузманов откри изложба в “Двореца”, на която можете
да се насладите и да закупите картини до 15 юли.           фото: Г. ЙОВЧЕВ

Това явно и тайно се
крие по загадъчен начин
сред картините, изложе-
ни на 3 юли 2014 г. в „Ти-
хото гнездо” на Балчи-
шкия Дворец. 20 радо-
стно-усмихнати  пос-
лания,   в  чиито  очи
грее слънцето, ни оча-
кваха търпеливо – ро-
жби на плевенския ху-
дожник Огнян Кузма-
нов, завършил учили-
ще  по  изкуство  СОУ
„Акад.Дечко Узунов”
гр.Казанлък и специа-
лизирл при  известния
български художник То-
ма Трифоновски.

Многобройните  изло-
жби  в България,  Авст-
рия, Словения,  Герма-
ния, Русия, Мароко мар-
кират  неговия  порив
към съвършеното и не-
подкупното. 2/3 от кар-
тините, на които се рад-
вахме с възторгнато де-
тско изумление, дойдо-
ха заедно с него то Люк-
сембург, показвайки на
света непреходната кра-
сота на българката: „Мо-
миче с шапка”, „Голо тя-
ло”, „Българка”, „Синя
луна”, „Момиче с ябъл-
ка”… Това са само част
от идеите на Огнян Куз-
манов, които е реализи-
рал експериментаторът,

вечно  търсещият и  за-
бързан пътешественик в
света на впечатленията.
„Аз съм реален модер-
нист на  собствения си
живот”-  сподели  пред
мен художникът за себе
си. Учудих се на лекота-
та, с която е възкресил
моменти, отнасящи  се
до  женската  загадъч-
ност, пропуснати  дори
от ренесансовите худо-
жници. При Огнян Куз-
манов всичко е пропор-
ционално разпределе-
но, рефлексно съчета-
но  и се движи в орби-
тата на заобикалящо-
то ни пространство с
епилогична  последо-
вателност и респекти-
раща комбинаторика.

Творецът е безприст-
растен в анализа за това,
което се случва в българ-
ското изобразително из-
куство, за състоянието и
положението в СБХ, за
методите на управление,
както и за необходимо-
стта да се произвежда из-
куство, съгласно новите
изисквания на  съвре-
менността, като се въве-
жда красивото в социал-
ните пространства и кул-
турните познания. Под-
редените платна обясня-
ват това, като ни предс-

тавят делничното в сюже-
та и това е много приле-
кателно. Възхищаваме се
на прекрасното съчета-
ние на цветовете - от гра-
фитово сиви до кобалто-
во лъскаво. Удивяваме се
на кристалния вик на ци-
нобъра с жълтеникав от-
тенък.  Теменуженият
полъх ни кара да общу-
ваме с красотата, която
ражда нови интерпрета-
ционни настроения.

Художникът е и ръко-
водител на Арт център
Плевен, вече е разгледал
експозицията от карти-
ни, собственост  на КЦ
„Двореца”  Балчик  и  е
предложил на директора
Жени Михайлова да се
осъществи  културен
мост между двете инсти-
туции,  което би  могло
реално да стане през ок-
томври – ноември т.г.

Чрез творчеството си
Огнян Кузманов транс-
формира силата на на-
шите сетива с други из-
мерения  и  подсилва
своя комплимент  към
ценителите на изящното
изкуство,  доразвивайки
чувството ни за собстве-
на „модерност и интели-
гентност”, за да осъщес-
твим мечтите си.
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В  зала “Тунела”  на

ДКИ  КЦ “Двореца”  е
експонирана  изложба
на  българския  моден
дизайнер Милка Попо-
ва.  Тя представя  най-
новата си колекция от
цветно декорирани, не-
стандартни дрехи и ак-
сесоари. Могат да се ви-
дят многоцветни летни
рокли, туники и шалове
с ефирни,  контрастни
декорации.  Уникатите
са изработени чрез тех-
никата  иглонабиване-
стар, ефектен метод за
декориране на текстил,
който позволява вплита-
не на нишки в различни
материи.  „Тази техника
запазва   българската
традиция, но с нов, съв-
ременен прочит“, спо-
деля авторката.  Всеки
един от уникатите пре-
дставлява  абстрактна
картина  върху  нежни,
летни материи, акцент в
тазгодишната изложба
са ярките точки, които
наподобяват цветен ле-
тен дъжд. В този сми-
съл, колоритните деко-
рации върху изключи-
телно ефирните  мате-
рии отразяват контрас-
тната личност на автор-
ката.  Милка  Попова
сподели пред НДТ, че от

много години се зани-
мава с мода. „Преди ня-
колко години открих ед-
на своя нова любов. То-
ва стана, когато видях,
че на пазара,  за съжа-
ление,  не на  българс-
кия, са се появили ма-
шини, които позволяват
техниката на плъстене.
Става по-бързо, откол-
кото по класическия ме-
тод с игли на ръка. Ре-
ших, че това е уникален
метод за декориране на
облекла, който изисква,
разбира се, доста време.
Но, не толкова, колкото,
ако го правиш на ръка“,
споделя авторката. Плъ-
стенето е една от най-
старите технологии, ко-
ито човечеството поз-
нава за създаване на об-
лекла. Навремето, кога-
то са подстригвали ов-
цете, мокрото плъстене
е  било  по-популярно.
Впоследствие, се изпо-
лзва  сухо  плъстене.
Правят се и интересни
релефни фигурки. Плъ-
стенето се прави с въл-
на или естествена коп-
рина. Тази техника поз-
волява да се вкарат ка-
то акценти и прежди, ко-
ито не са вълнени или
копринени. Милка По-
пова споделя, че обича

естествените материи.
Шаловете й са 70% коп-
рина  и 30%  вискоза.
Много рядко има дрехи
от полиестер. Използва
памук, трикотаж, виско-
за. За плъстенето изпо-
лзва мериносова вълна,
която се степва най-ле-
сно. Нейните произве-
дения са изкуство, уни-
кат, дреха, която човек
може да носи като кар-
тина. В същото време,
дрехите са носими. „Ви-
наги съм се водела  от
това, че създавайки не-
що, то трябва да е тако-
ва, че хората да могат
да го носят, а не да им
стои в гардероба. Мо-
га да кажа, че се радват
на голям успех, тъй ка-
то  в  тях  има  много
цвят.Това  определено
привлича, създава нас-
троение.  Хората  оби-
чат да ги купуват, рад-
ват   им  се“,   споделя

Милка Попова. Тя вече
трета поредна  година
представя своите про-
изведения в Двореца в
Балчик. „Зная, че хора-
та ги очакват, купуват и
харесват  това,  което
правя. Това, че те ги ха-
ресват, за мен е най-го-
лямото  удовлетворе-
ние“,  допълва тя. Има
много ценители на дре-
хите й. Често ги купуват
и за подарък, най-вече
шаловете .  В  Балчик
най-често клиентите й
са румънци, както и не-
мци, холандци, францу-
зи, които веднага забе-
лязват, че това е ръчен
труд. Купуват по някол-
ко неща, защото знаят,
че при тях струва в пъти
повече, споделя Попо-
ва. И допълва, че в дру-
ги години  е имала  и
много български клиен-
ти, но, тази година – те
са по-малко.  НДТ




